
Personsäkerhet  1 dag

 Î Att förstå hotbilden
 Î Riskbedömning och riskhantering
 Î Sociala medier och andra plattformar
 Î Arbetsmiljö/juridik

Du kan gå kursen på plats eller online!

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/2227

För alla i offentligheten
De flesta kommuner och myndigheter har nolltolerans mot 
hot, våld och otillåten påverkan. Ändå har samhällsklimatet 
gjort att hotbilden ökar när man ska vara offentlig och 
synas så mycket som möjligt i bruset, både fysiskt och i 
sociala medier. 
 Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot 
i arbetsmiljön, AFS 1993:2 ska alla arbetsplatser i landet 
utformas och utrustats för att förebygga alla risker. Hur gör 
man det när det är handlar om att man verkar i demokratins 
tjänst? Hur ska man tänka som exempelvis ny förtroendevald?
 Under kursen får du lära dig hur du ska tänka kring 
personangrepp, hot och hat, hur du ska resonera kring 
kombinationen största möjliga synlighet och att skydda det 
privata? 
 Kursen tar sitt avstamp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och vänder sig framför allt till alla som verkar i kommuner 
och regioner. Den syftar till att öka både tryggheten och 
medvetenheten.
 Under en dag går vi igenom vilka förebyggande åtgärder 
vi kan vidta, hur man gör en egen riskbedömning och vad en 
enkel beredskapsplan kan innehålla.
 Vi tittar på också på vad otillåten påverkan faktiskt är och 
kan vara, arbetsgivarens ansvar, lite juridik och varför man ska 
göra en polisanmälan när något händer. Du får också konkreta 
tips på vad som ska göras i ett akut skede och hur incidenter 
följs upp på bästa sätt.
 Ange vid bokningen om du vill delta på plats eller online. 



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

 Î Introduktion och bakgrund
• personsäkerhet, begrepp och bakgrund
• att förstå hotbilden
• riskbedömningar

 Î Lunch

 Î Säkerhet i vardagen
• på arbetsplatsen
• i medier och på sociala medier
• när hoten kommer över mobiltelefon, internet och 

brev
• stalkning
Medvetna val
• riskhantering
• informationssäkerhet
• hantering av teknik (mobil, laptop, sociala medier, 

Internet of Things)
• så skyddar du din identitet
• scenarios

 Î Eftermiddagskaffe

 Î Säkerhetsåtgärder

 Î Juridik
• kontaktförbud - så fungerar det
• det här säger arbetsmiljölagen

 Î Kursavslutning

Personsäkerhet 
– för tjänstemän, förtroendevalda och politiker

Deltagare
Kursen vänder sig till politiker, förtroendevalda och 
tjänstemän framför allt i kommuner och regioner, det 
vill säga personer som ska vara offentliga men ändå 
skydda det privata. Inga förkunskaper krävs.

Mål
Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 Î förstå hotbilden
 Î riskbedömning och riskhantering
 Î sociala medier och andra plattformar
 Î arbetsmiljö/juridik

Metod
Kursen ger både teori och praktisk övning.
Du  kan gå kursen på plats eller online - meddela ditt 
val vid bokningen!

Kursledare
Carl Waldenström

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även 
luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms 
tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information 
och kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka 
e-post till kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM Ort Kursavgift

14 december 2022 Stockholm 7 100
26 april 2023 Stockholm 7 100

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 
28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi 
specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: 
boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-
deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till 
cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och 
eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

PROGRAM FAKTA

Följ oss på:


